Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.З.1.О.37
Студијски програм/студијски програми: Општеправни;
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Водно право
Наставник (Име, средње слово, презиме):Славко Ј. Богдановић
Сарадник: Данијела Ж. Радуновић
Статус предмета: Опциони предмет на основним академским студијама, VIII семестар
Број ЕСПБ:8
Услов: Положен испит из предмета Увод у право, Уставно право, Увод у грађанско право, Међународно
јавно право и Управно право
Циљ предмета:је пренос знања о: значају водног права; специфичној терминологији; историјском развоју
водноправних института; концепту управљања водним ресурсима речног слива; глобалним, регионалним,
субрегионалним и билатералним правним контекстима; питањима прекограничне сарадње у погледу
водних ресурса; праву на воду као људском праву; води као регионалном безбедносном питању;
принципима међународног водног права; коришћењу и употреби вода, заштити вода и заштити од
штетног дејства вода; институционалним аспектима управљања водама; домаћем водном праву (стање и
тенденције)
Исход предмета: Оспособљеност студената за разумевање комплексности изазова које пред савремено
друштво доносе: трендови глобализационог развоја; повећани захтеви за ограниченим ресурсима слатке
воде (за разноврсне потребе); константна претња повећању загађења вода; захтеви за очувањем
акватичних и зависних терестричних екосистема; промене климе. У том контексту, студенти треба да
буду оспособљени да разумеју и значај и неизбежност ЕУ интеграционих процеса и њихов утицај на
систем управљања водама у Републици Србији; да самостално налазе релевантна правна правила водног
права, да их правилно тумаче и да их на адекватан начин примењују у пракси. Истовремено, треба да буду
оспособљени за даље стручно усавршавање, усавршавање за научно-истраживачки рад и за перманентно
образовање и иновацију знања
Садржај предмета:
Појам и местоводног права у систему права; коришћење и употреба вода; заштита од штеног дејства вода;
заштита вода и квалитет вода; правни режим хидротехничких објеката; прекогранични аспекти
управљања водама; утицај међународног права на националне ситеме управљања водама; битни елементи
политике и права ЕУ о водама; Институције система управљања водама; водно право Републике Србије
Практична настава: посета покрајинским институцијама надлежним за управљање водама
Литература:
i) основна: С. Богдановић (ур.): Оквирна директиваЕУ oводама,Југословенско удружење за водно
право, Нови Сад, 2004; Славко Богдановић: Основе водног права (компилација предавања,
уџбеник)
j) додатна:; С. Богдановић: Водопривредне организације—Упоредноправна студија правног
положаја; Ср. Митровица, Београд, 1995; С. Богдановић (ур.): Правила удружења за међународно
право о међународним водним ресурсима, Нови Сад, 1999; С.
Богдановић:Protectionagainstdetrimentaleffectsfromwaters—ThelegalsystemofSerbia, Geneva, 2005; С.
Богдановић (Ed.):TheSavariverbasin,
newlegalframeworksforsharedwaterresources,YuAWLYugoslavAssociationforwaterlaw,Dundee:
IWLRI, Нови Сад, 2004; WМО: Правни и институционални аспекти интегрисаног управљања
поплавама, Нови Сад, 2006; Никола Воргић: Основна начела и главније установе водног права;
Нови Сад, Воде Војводине – Годишњак Покрајинског фонда вода, бр. 3/1975; Никола, Воргић:
Општа употреба вода, Београд, Анали, 1965; UNESCO: Сooperationandpreventionofconflictsinthemanagementoftransboundarywatersinsoutheasteurope, Paris,
2008 (уприпреми за штампу)
Остали часови
Број часова активне наставе
/
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски
2x15=30
3x15=45
наставе: /
истраживачки рад: /
Методе извођења наставе: Усмена предавања илустрована у Power Point-u, Индивидуални и групни
радови, интерактивни облици наставе, презентације, дискусионе групе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на предавањима
писмени испит
10
30
присуство и активност на вежбама
усмени испт
15
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
25

